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De opwarming van de aarde

• De uitstoot van broeikasgassen als
gevolg van het verbranden van fossiele 
brandstoffen is een wereldwijd 
probleem. 

• Verhoging van de zeespiegel en 
extreme weersomstandigheden zijn
daarvan het gevolg. 

• Deze gevolgen betreffen alle delen van
de wereld. 

• NL is gevoelig voor klimaatverandering
vanwege de geografische ligging. 

• De gevolgen van een verhoging van de 
zeespiegel en krachtige stormen zullen
in grote delen van Nederland worden
ondervonden.  
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Milieuverontreiniging

• De productie en het transport van 
fossiele brandstoffen brengen 
onvoorspelbare milieurisico´s met zich. 

• Incidenten kunnen grote gevolgen
hebben voor de lokale flora en fauna. 

• Dit heeft een negatieve invloed op de 
lokale visserij en toeristenindustrie.

• Deze risico´s worden alleen maar 
geaccepteerd omdat we sterk
afhankelijk zijn van fossiele
brandstoffen.

• Nederland krijgt de kans om 
onafhankelijk te worden van deze oude
schadelijke energie bronnen.
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Fossiele brandstoffen zijn 

eindig
We hebben een probleem:

• De energiekosten stijgen op de 
lange termijn.

• Energie armoede neemt toe op de 
korte termijn. 

• Fossiele brandstoffen zijn te 
waardevol om te verbranden.

• De afhankelijkheid van de 

middelen van andere landen

neemt gestaag toe. 

• Het energieverbruik neemt
constant toe. 

De enige twee oplossingen zijn:

• Het verlagen van het energieverbruik:
mogelijkheden daartoe zijn huis 
isolatie, energiezuinige toepassingen, 
toename van het gebruik van openbaar
vervoer etc.

• Het veranderen van de wijze waarop
het energie wordt geproduceerd: 
Uiteindelijk is er geen andere 
mogelijkheid dan over te stappen van 
fossiele brandstoffen op duurzame 
energie.
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Kenmerken van Zonneparken

• Zonneparken zijn geluid en 
emissievrij. 

• De bouwperiode bedraagt minder 
dan 4 maanden met zo min 
mogelijke overlast in de zin van 
geluid en toegang voor
voertuigen. 

• Geen gebruik van permanente
betonnen funderingen.

• Geen grondbewerking en 
minimale menselijke tussenkomst
gedurende 25 jaar.

• De grond kan zich herstellen van 
eerdere landbouwactiviteiten en 
een nieuw ecosysteem voor
kleine dieren zal ontstaan.  

• Case studies van andere
zonneparken hebben een
significante toename van 
biodiversiteit aangetoond.

• Alle onderdelen zijn 100% 
milieuvriendelijk, volledig te
verwijderen en recyclebaar na de 
exploitatie periode. 
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Zonnepark Venray

• Grondgebied van circa 24 hectare.

• De gegenereerde energie wordt geleverd aan het 
nationale elektriciteitsnet .

• Schone energie levering voor circa 7,700 huishoudens 1. 

Waarom deze locatie?

• Vermijden van beschermde gebieden.

• Aansluiting op bestaande infrastructuur

• In overeenstemming met provinciaal beleid.

• In de nabijheid van een goede aansluiting op het 
elektriciteitsnet. 

• De ambitieuze doelstellingen van de gemeente Venray voor
duurzame energie. 

1 Consumtie per huishouden : 3000 kWh/jaar
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Voordelen voor gemeenschap

• Reductie van koolstofuitstoot. 

• Energievoorzieningszekerheid als gevolg van de lokale 
energie productie.

• Energieonafhankelijkheid en langdurige prijsstabiliteit.

• Voorbeeldfunctie, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van de 
´groene economie´.

• Betrekken van lokale ondernemingen, het genereren van 
lokaal inkomen.

• Een lokale bijdrage is gepland. Uw ideeën zijn welkom.


